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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
RENATE VAN ECK NEEMT AFSCHEID

Beste ouders en kinderen van De Toonladder Galecop,
Negen jaar geleden ben ik komen werken bij De Toonladder Galecop. Ik ben toen gestart
als leerkracht in groep 8. Al vrij snel heb ik de taak van intern begeleider op deze school
mogen vervullen. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan en ik heb er ook veel van
geleerd.
Ook mijn zitting in de MR heeft ervoor gezorgd dat ik op verschillende niveaus van de
school betrokken was.
Ik heb bewondering voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten van deze school. Hun
inbreng is van grote waarde. De openheid, de positiviteit en de saamhorigheid is de kracht
van deze school.
Nu heb ik veel zin in mijn nieuwe baan. Ook daar zal ik de taak van intern begeleider
vervullen. De afgelopen weken heb ik gemerkt dat ik veel leer in mijn nieuwe
werkomgeving. Maar ook dat ik mijn expertise daar kan inzetten. Dat geeft veel energie.
Het gaat jullie goed en misschien tot ziens,
Renate
Toevoeging Leendert Jan:
Woensdag 17 oktober nemen wij als team afscheid van Renate. Op deze dag krijgt u ook de gelegenheid om
afscheid van haar te nemen. Op verzoek van Renate komt er geen receptie. Zij vindt het fijn dat u haar
woensdagmorgen, bij het brengen van uw kind(eren), even de hand schudt en afscheid van haar neemt.
Natuurlijk kan dat ook om 14:00 uur bij het ophalen.
SPORTDAG ATVERNI VRIJDAG 19 OKTOBER VOOR DE GROEPEN 3 TOT EN MET 8
Vrijdag 19 oktober houden we de jaarlijkse buitensportdag voor de groepen 3 t/m 8. Dit sportieve evenement
vindt plaats op de atletiekbaan aan de Galecopperzoom. De sportdag duurt van 9:00 - 12:00 uur.
Uw kind wordt om 8:45 uur bij de ingang van de atletiekbaan verwacht. Na afloop van de sportdag lopen wij met
de kinderen terug naar school.
De kinderen nemen deze ochtend voldoende drinken, fruit en hun lunchpakket mee. Daarnaast zorgt de school
voor iets lekkers. De schooldag duurt gewoon tot 14:00 uur.
Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Voor 8:00 uur krijgt u dan een bericht van de leerkracht via Klasbord.
STUDIEDAG ROBIJN OP MAANDAG 29 OKTOBER
De leerkrachten en directies van alle Robijn scholen gaan elkaar ’s morgens ontmoeten in het Anna van Rijn
College. Het doel van deze studieochtend is kennisuitwisseling over hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden
van de data uit ons leerlingvolgsysteem.
De middag wordt door elke school op de eigen locatie ingevuld. Op De Toonladder Galecop krijgen de
leerkrachten extra tijd voor administratieve zaken.
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HERINNERING: JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL ACTIE VANAF 3 OKTOBER T/M 20 NOVEMBER
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar.
Tijdens de actieperiode, woensdag 3 oktober t/m dinsdag 20 november, ontvangt een ieder die boodschappen
doet bij de Jumbo voor iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code. Wij kunnen deze schoolpunten goed
gebruiken! Deze vouchers met unieke codes moeten door de school worden ingevoerd. Des te meer
schoolpunten we hebben, des te meer geld wij ontvangen.
De vouchers kunnen worden ingeleverd bij de Jumbo winkel (in de doos van De Toonladder Galecop), maar liefst
op school. Wij gaan het geld besteden aan buitenspeelgoed voor de kinderen.
KALENDER OKTOBER 2018
Vrijdag
19 oktober
Zaterdag
20 oktober
Zondag
28 oktober
Maandag
29 oktober
Dinsdag
30 oktober
Woensdag
31 oktober

KALENDER NOVEMBER 2018
Maandag
05 november
Woensdag
07 november
Vrijdag
Donderdag

09 november
15 november

Atletiekdag groepen 3 t/m 8
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Kinderen vrij in verband met studiedag medewerkers Robijn
Nieuwsbrief uit
Hoofdluiscontrole (haar niet invlechten en geen gel in het haar)
Groepen 7 en 8 brengen een bezoek aan museum Warsenhoeck in N’gein
Overleg medezeggenschapsraad 19:30 uur

Week van het respect
Nationaal Schoolontbijt
Roefelmiddag groepen 6, 7 en 8
Groep 6B brengt een bezoek aan het museum in IJsselstein (Groep 6A volgt nog)
Nieuwsbrief uit
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